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Profeten van nu: armoede
De kaarsen aangestoken
Herschep ons hart (Verzameld Liedboek 693)
Drempeltekst
Zie hoe het recht van de sterkste regeert
de aarde wankelt.
Gij die de arme kent bij name,
God van de armen
zend ons uw engel
uw arme, gekruisigde
levende
Jezus, uw zegsman
maak ons tot zijn gemeente.

Herschep ons hart
Woord ten geleide
Kinderkring
Er schreeuwt een mens onrecht (VL 871)
Voorlezing uit het boek Amos
Amos 5:21-27
Zo spreekt JHWH:
‘Uw feesten, ik haat ze, ik verdraag ze niet,
uw samenkomsten, ik kan ze niet luchten.
Als gij mij opgangsgaven brengt en uw gaven van tarwebloem,
ik heb daar geen enkel plezier in;
de vredesgave, uw gemeste dieren, ik kijk er niet naar.

Ik kan uw liederen niet luchten,
de klank van uw harpen niet horen.
Doe stromen als water het recht,
gerechtigheid als een rivier onstuitbaar.
Hebt gij mij slachtgaven gebracht en gaven van tarwebloem
toen in de woestijn, veertig jaar lang, huis van Israël?
Hebt gij Sikkoet gedragen als uw koning
en Kewan als uw sterrengod,
beelden die gij hebt gemaakt?
Daarom zal ik u wegvoeren in ballingschap,
tot voorbij Damascus’ - zegt JHWH,
God van de legerscharen is zijn naam.

Lied van Amos (Klaagzang en klacht over u (VL 348)
Toespraak
Arjan Vliegenthart
Lied van Micha (In ’t laatste van de dagen (VL 371)
Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Als het geen droom, geen leugen is
wat ons gezegd is:
dat er goed land zal zijn een stad met bomen als een tuin
met woningen voor iedereen,
geef ons dan daar te komen.
En zet voor ons een tafel neer
en geef ons brood
dat als een lichaam voedt.

Wat in stilte bloeit (VL 868)
Moge het delen (Löwenthal – nieuw)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

De noche (Taizé)
Ik zal in mijn huis niet wonen (VL 344)
Voorbeden
Onze Vader (VL 849)
Zegen
Houd mij in leven (VL 53)

